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 لنمو العالمي في عاماتدهور  تواصل   تتوقعاألمم المتحدة  

 ةالنقديالسياسة  الحرب في أوكرانيا وتشدد   بسبب 2022
 

  2.6 إلى٪ 3.6 خفض منسين2022في عام يقدر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) أن النمو االقتصادي العالمي٪. 

 2022مليار دوالر أمريكي لتلبية متطلبات خدمة الدين العام الخارجي في عام  310من المتوقع أن تحتاج البلدان النامية إلى و . 

 اء الكورونااألونكتاد من أن الضغوط التضخمية ال تبرر التراجع المبكر عن سياسات دعم وبيحذر و . 
  

 

٪ بسبب .62٪ إلى  .63من    2022االقتصادي العالمي لعام    خفضت هيئة التجارة والتنمية التابعة لألمم المتحدة توقعاتها للنمو  -  2022مارس    24  جنيف،
 أوكرانيا والتغييرات في سياسات االقتصاد الكلي التي اتخذتها البلدان في األشهر األخيرة.في  حرب ال

ً دحابينما ستشهد روسيا ركوًدا   من المتوقع حدوث تباطؤ كبير في النمو في أجزاء من أوروبا الغربية ووسط وجنوب وجنوب شرق آسيا (الجدول وذا العام  ه  ا
1.1 .( 

بدأت في أواخر عام   في هذا االتجاه ميولفي البلدان المتقدمة بعد  ةالنقدي  في السياسة شددالتنحو مزيد من الحرب المستمرة في أوكرانيا  تدفع من المرجح أن 
في الميزانيات القادمة. ويساور األونكتاد قلق من   اماإلنفاق العراجع متوقع في  مع تمصحوباَ  في العديد من البلدان النامية بسبب الضغوط التضخمية،    2021

، إلى حدوث موجات الجائحة  نتيجةتويات الديون  لسياسات على المستوى الدولي، وارتفاع مس ل  غير الكافيتنسيق  الأن يؤدي مزيج من ضعف الطلب العالمي، و
 التنمية. تقاعس في هبوط وركود و اتتدفع بعض البلدان النامية إلى دوام قدمن الصدمات المالية 

ريبيكا جرينسبان ، إن "اآلثار االقتصادية لحرب أوكرانيا ستؤدي إلى تفاقم التباطؤ االقتصادي الحالي على مستوى العالم   لألونكتاد،وقالت األمينة العامة  
لكن هذه  و  19-لقد كافحت العديد من البلدان النامية من أجل اكتساب قوة دفع اقتصادية للخروج من ركود كوفيد"".  19-وإضعاف التعافي من جائحة كوفيد  

 بالفعل".اآلن وسواء أدى ذلك إلى اضطرابات أم ال، فإن قلق اجتماعي عميق ينتشر  ،لحربل  نتيجةرياًحا معاكسة قوية   اآلنتواجه ن البلدا

أرصدة ديونها العامة    ارتفعت  الجائحةخالل  وستواجه االقتصادات النامية قيوًدا شديدة على النمو    المالية، حتى بدون حدوث اضطرابات دائمة في األسواق  
 ، بما في ذلك المديونية العالية للشركات وديونالجائحة  اثناءاألنظار    هاعن  تغاضتالقضايا التي    إلى الظهور  ستعودالعامة  والخاصة. ومع تشديد السياسات  

 دان النامية ذات الدخل المتوسط.األسر المتزايدة في البل

 ر الصرف اسعأارتفاع األسعار وعدم استقرار 

األسر    مما أدى إلى زيادة الضغط على ميزانيات  )،4.1أدت الحرب إلى مزيد من الضغط التصاعدي على األسعار الدولية للطاقة والسلع األولية (الشكل  
. وفي الوقت الذي بدا فيه أن بعيدالمدى ال  االستثمار في  على  ركبي من المرجح أن يكون الضطرابات التجارة وآثار العقوبات تأثير  و  اإلنتاج،وزيادة تكاليف  
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ر األسعا   رتفاعال  متزايدالتقرير: "إن الضغط ال  فيديووجهت األزمة الجيوسياسية ضربة للثقة على مستوى العالم.    ،تهدأالجائحة  االضطرابات الناجمة عن  
 يهدد بتباطؤ النمو بشكل أكثر حدة من المتوقع".   األمر الذيالمالي،    الجانبفي االقتصادات المتقدمة، بما في ذلك    ات متشددةسياسيلالدعوات  من تأثير  يضاعف  

مما يؤدي إلى الجوع والمعاناة لألسر التي تنفق الجزء األكبر   النامية،سيكون الرتفاع أسعار الغذاء والوقود تأثير فوري على الفئات األكثر ضعفاً في البلدان  و
التقرير أن "الخطر الذي يواجه العديد   ). لكن فقدان القوة الشرائية واإلنفاق الحقيقي سيشعر به الجميع في النهاية. ويذكر4.3من دخلها على الغذاء (الشكل  

حيث يهدد ارتفاع األسعار سبل العيش، ويثبط االستثمار ويزيد من شبح    ،من البلدان النامية التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغذاء والوقود هو أكثر عمقًا
  العجز التجاري المتزايد". 

  2022فبراير/شباط  - 1961يناير/كانون الثاني   والزراعة،. الرقم القياسي ألسعار الغذاء لدى منظمة األغذية 4.3الشكل 
 ) 2016–2014(رقم قياسي لألسعار الحقيقية، الفترة المرجعية = 

 المصدر: منظمة األغذية والزراعة.

  .على البيانات الشهرية لشهري يناير وفبراير فقط 2022والزراعة لعام السنوي لمنظمة األغذية  مالحظة: يعتمد المتوسط 
 

ر اسعأ : التدفقات الرأسمالية المتقلبة، عدم استقرار  إلىعن الحرب    ةالناجموالرئيسية    عالميةفي األسواق ال  عدم اليقينمن    ةالقلق المتزايددواعي  التقرير    عزووي
صعوبات   التي تواجهنمواً والبلدان النامية ذات الدخل المتوسط    األقل  البلدان  في  هذه األمور أكثر تأثيراَ   نسيما وستكوالصرف، تكاليف االقتراض المتزايدة، ال  

 خطيرة في سداد الديون الخارجية. 

مزيًجا   شكلفي األسواق المالية العالمية، يمكن أن ت   غير المنظمة  دفقاتالت  إلى  باإلضافة يحذر التقرير من أن زيادة أسعار الفائدة في االقتصادات المتقدمة،  و
المستثمرون عن مالذات   فيه  يبحثالذي    في ذات الوقت)،  1.1وأسواق السندات (الشكل    تفي أسواق السلع والعمال  اتالتقلب  تمدمًرا لالقتصادات النامية. أد

 على االلتزامات المالية لالقتصادات النامية. مضافة  كبرأ أخطار(تكاليف)  عالوات بمصحوباً ) 5.6ال (الشكل و مس األؤورفعلي لآمنة، إلى هروب  

 2021إلى ديسمبر  2019من يناير  الناشئة،إلى األسواق  االستثمارية  : صافي تدفقات المحفظة5.6الشكل 

  ) مليارات الدوالرات(

 
)  Koepke and Paetzold  )2020وبيانات    الدولي،صندوق النقد    المدفوعات،ميزان  بيانات  المصدر: حسابات أمانة األونكتاد بناًء على  

  .2022مارس  11المحدثة في 
 .إفريقيا، وتركياوجنوب  ،وبيرو ،وباكستان: تدفقات المحفظة اإلجمالية الشهرية للبرازيل والهند وإندونيسيا والمكسيك مالحظة
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تزداد   ). وهذه الزيادة واسعة االنتشار هي إشارة واضحة إلى أوضاع مالية5.1(الشكل    2021ظلت عائدات السندات في البلدان النامية في ارتفاع منذ سبتمبر  

األكثر اعتمادا البلدان    كما ان،  ، في المتوسط  اضافيةنقطة أساس    36البلدان النامية بمقدار    السندات في  ازدادت عائدات  أوكرانيا،. منذ اندالع الصراع في  شدة

  .)5.4الواردات الغذائية تشهد زيادات أعلى (الشكل   ىعل

الظروف الهشاشة إزاء  ويحذر التقرير من أن المؤشرات المالية التقليدية مثل أوضاع الحساب الجاري واالحتياطيات األجنبية ال تعطي صورة كاملة عن  
اسات مفاجئة في التدفقات عديد من االقتصادات النامية الكبيرة معرضة النعكإذ ان الالمالي مقياًسا أفضل    ندماجاال   درجةالمالية الخارجية المتغيرة. تعتبر  

    .المالية

  . عائد السندات السيادية في البلدان النامية حسب تصنيف الدخل 5.1الشكل 
)01/09  /21–11  /03/22 (  

  . Refinitiv المصدر: حسابات أمانة األونكتاد على أساس
مة بالدوالر األمريكي أو وصنفها األونكتاد على أنها دول نامية. السندات المغطاة مقتدولة    68سند سيادي صادر عن    524: بيانات لـ  مالحظة

البسيط للسندات لكل بلد  العائد على أنه المتوسط  . يقدر متوسط  02/03/22اليورو وبموجب قانون نيويورك وإنجلترا بآجال استحقاق محددة بعد  
 .لى مستوى الدولة) ومجموعات الدخل (العائد حسب البلد) (ع

  
مليار دوالر   310البلدان النامية    تحتاج). من المتوقع أن  5.3يشير التقرير إلى أن احتياجات خدمة الدين العام قصيرة األجل مصدر قلق متزايد (الشكل  

. البلدان التي تبدو 2020لدين العام الخارجي في نهاية عام  قيمة امن   % 9.2ما يعادل   -  2022ية متطلبات خدمة الدين العام الخارجي في عام  غط أمريكي لت
وأنغوال.  ،ومصر ،وسريالنكا ،ومنغولياخدمة الديون إلى الصادرات تشمل باكستان  وارتفاع نسبة  التمديدمصاعب  عرضة للتوقف المفاجئ بسبب مزيج من

  .صندوق النقد الدوليمع لديها بالفعل برامج طويلة األجل  وأنغوال،باكستان ومصر  البلدان،ثالث من هذه 

  السياسات في االقتصادات المتقدمة تؤدي إلى التباطؤ االقتصادي 

ء عمليات نهاوإ  الفائدة،أسعار    رفعمن خالل    إنفاذها في فترة الجائحة،فإن االقتصادات المتقدمة الرئيسية في طريقها لعكس الحوافز التي تم    للتقرير،وفقًا  
أن التضخم  دعم الشركات واألسر. يحدث هذا على الرغم من  لالتحويالت    نهاءوإ   الفصل المؤقت عن العمل،برامج    نهاءوإ  ة لألصول،ك المركزيوشراء البن

  .األجور ال أساس لهامن التضخم وارتفاع  ةدوام  المخاوف من بروزما يجعل  لألجور،لم يؤد بعد إلى نمو مستدام 

مع توقف االستثمار بالفعل في بعض البلدان. ال يمكن استبعاد التهديد بحدوث   النمو، ويحذر التقرير من أن هذه التحوالت ستضعف الطلب العالمي وتضعف  
هو االتجاه الخاطئ للسياسة في   ااألخبار هذعناوين  عن  المناخ    إقصاءومع    جًدا،  عاليةانخفاض حاد في االستثمار والنمو إذا ارتفعت أسعار الفائدة بسرعة  

  .الوقت الخطأ

تواجه قيوًدا إضافية على الطلب وميزان المدفوعات نتيجة للتحول األخير    الجائحة،التي تكبدت تكاليف أكبر لمواجهة    النامية،ويشير التقرير إلى أن البلدان  
  .االقتصادات المتقدمةات في سياس

  توصيات سياساتية 

  :يوصي األونكتاد باإلجراءات السياساتية التالية لحماية االقتصاد العالمي 

وأقل شروطا للبلدان النامية لتمكينها من تحمل الصدمات المالية واالقتصادية وزيادة االستثمار لدعم   يسرادعم مالي متعدد األطراف أكبر وأكثر   .1
  .النمو االقتصادي

ة والمنظمة للديون السيادية ش بشأن آلية متعددة األطراف تعزز إعادة الهيكلة العادلاالنقمع تجديد  أوكرانيا    على  ديونعبء الالفوري ل  تخفيفال .2
  .الحادةفترات الضغوط المالية   أثناءللبلدان النامية  
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  .حادةاالحتياطيات الرسمية ولتوفير السيولة في الوقت المناسب لتجنب تعديالت انكماشية  دعم استخدام المزيد من حقوق السحب الخاصة ل .3

  .البنوك المركزية لدعم عمالت البلدان النامية ومعالجة األزمات الماليةبين كثر انتظاما ترتيبات مقايضة أكثر فعالية وأ .4

  .اإلضافية لمعالجة جانب العرض وضغوط التضخم والدعم،سياسات قطاعية محددة بما في ذلك ضبط األسعار   .5

على خلفية    العالمي،صاد  أكد التقييم السريع الذي أجراه األونكتاد لتأثير الحرب في أوكرانيا على التجارة والتنمية التوقعات اآلخذة في التدهور السريع لالقت
 العالمية،  مداداال  سلوعمليات إعادة التشكيل المعقدة لسال  المستدامة،وسحب استثمارات التنمية    المالية،واشتداد التقلبات    واألسمدة،أسعار الغذاء والوقود    عارتفا

 . التجارةتكاليف وتزايد 

 

  

 2022-2019 العالمي،: نمو الناتج 1.1الجدول 

 ) نسبة مئويةالسنوي،  (التغير
    TDR 2021 Revised Rev. from 

TDR 2021 

WORLD OUTPUT GROWTH, 2019-2022 
(Annual percentage change) 

2019 2020 2021 2022b
 2022b

 2022 

World 2.6 -3.4 5.6 3.6 2.6 -1.0 

Africa 2.8 -2.9 4.4 2.9 1.8 -1.1 

North Africa (incl. South Sudan) 2.8 -4.7 6.4 3.1 2.2 -0.9 

South Africa 0.1 -6.4 4.9 2.3 1.1 -1.2 

Sub-Saharan Africa (excl. South Africa and South 
Sudan) 

3.5 -1.1 3.2 2.9 1.8 -1.1 

America 1.8 -4.3 5.7 2.9 2.4 -0.5 

Latin America and the Caribbean 0.1 -7.2 6.2 2.6 2.3 -0.3 

North America 2.3 -3.5 5.6 3.0 2.4 -0.6 

Asia (excl. Cyprus) 3.8 -1.1 6.1 4.7 3.8 -0.9 

Central Asia 5.1 -0.2 4.9 3.1 0.2 -2.9 

East Asia 4.1 0.3 6.4 4.7 3.9 -0.8 

South Asia 3.3 -4.7 7.0 5.7 4.0 -1.7 

South-East Asia 4.4 -3.9 2.5 4.7 3.4 -1.3 

Western Asia (excl. Cyprus) 1.5 -3.5 6.0 3.2 3.4 +0.2 

Europe (incl. Cyprus) 1.8 -6.0 5.2 3.0 0.9 -2.1 

Oceania 2.1 -2.4 3.9 2.8 3.0 +0.2 

Memo items:       

Developed (M49, incl. Republic of Korea) 1.8 -4.5 5.0 2.9 1.8 -1.1 

Developing (M49) 3.7 -1.7 6.7 4.7 3.7 -1.0 

    .العالمية ةنموذج األمم المتحدة للسياس المستندة علىالمصدر: حسابات أمانة األونكتاد استناداً إلى البيانات والتقديرات الرسمية 
     .2015ستند حساب المجاميع القطرية إلى الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر الثابت لعام ي: مالحظة

 )bالتوقعات (.  
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 : أسعار الصرف 1.1الشكل 

  ) 2022في بداية عام  عمالت اخريالنسبة المئوية للتغير في أسعار صرف الدوالر بالنسبة إلى (

 

  . Refiniv المصدر: حسابات أمانة األونكتاد استناداً إلى بيانات
كمتوسط أسعار اإلغالق لأليام الثالثة من  مارس  17احتساب معدل   إلغالق. تمعند ا: محسوبة باستخدام أسعار الصرف اليومية مالحظة 

 .مارس 17مارس إلى  15

  

 . السلع وأسعار الشحن4.1الشكل 

  ) 2022- 1980(خام برنت 

 
  .Refinitiv المصدر: حسابات أمانة األونكتاد استناداً إلى بيانات

  . CME Random Length Lumber مالحظة: البيانات األسبوعية. أسعار األخشاب المنشورة والشحن تشير إلى
 

 

 



UNCTAD/PRESS/PR/2022/003 
Page 6 

 

 

 . عائد السندات السيادية في البلدان النامية حسب تصنيف المجموعة التجارية 5.3الشكل 

)1/9/2021 – 11/3/2022 (  

  
                

  .                                                                                                            Refinitiv المصدر: حسابات أمانة األونكتاد على أساس
دولة صنفتها األونكتاد على أنها دول نامية. السندات المغطاة مقومة بالدوالر األمريكي   68سند سيادي صادر عن    524: بيانات لـ  مالحظة

يقدر متوسط العائد على أنه المتوسط البسيط للسندات  .  02/03/22نيويورك وإنجلترا بآجال استحقاق محددة بعد    أو اليورو وبموجب قانون
 .لكل بلد (على مستوى الدولة) ومجموعات الدخل (العائد حسب البلد)

  

 أعلى زيادة في عوائد السندات، المطلقة والنسبية التي شهدت . البلدان النامية 5.4الشكل 

   )23/02/22(التغييرات منذ 
                                               .Refinitiv المصدر: حسابات أمانة األونكتاد على أساس

  .: يشير حجم الفقاعة إلى القيمة االسمية القائمة للسندات السيادية بالدوالر األمريكيمالحظة
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 األونكتاد  عن
ويعزز   وفعالية،التجارة والتنمية التابعة لألمم المتحدة. وهو يدعم البلدان النامية للوصول إلى فوائد االقتصاد المعولم بشكل أكثر إنصافًا أمانة األونكتاد هو 

  .االقتصادي االندماج عمق ياددزالناجمة عن ا المحتملة  مشاكلأجندة إيجابية متعددة األطراف لمساعدتها على التعامل مع ال
استخدام التجارة واالستثمار والتمويل والتكنولوجيا  بغرضالبلدان النامية  لمساندةويقدم المساعدة التقنية  اآلراء،ويسهل بناء توافق  التحليل،ويوفر األونكتاد 

 .كأدوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

**** ** ** 
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